
Çocuk İntiharları ve Cinsel İstismar Vakaları Paneli 
Sonuç Raporu 

 
Program: 
Tarih: 1 Mart 2013 
Saat: 10.00-12.30 
Yer: Dicle Ün. Kongre Merkezi / Diyarbakır 
Güneydoğum Derneği ve Dicle Üniversitesi işbirliğiyle 
  
Katılımcılar: 
Prof. Dr. Sabri Eyigün – Dicle Ün. Genel Sekreter (Oturum Başkanı) 
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Atlı - Dicle Ün. Psikiyatri Böl.            
Emin Eraslan - ASPB ÇHGM Sos. Reh. Daire Bşk.              
Nihat Eri – 22. Dönem Mardin Milletvekili  
Dr. Ali Dursun - Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk İzlem Merkezi  

 
***  
Tüm Türkiye gibi Güneydoğu Bölgesinde de çocuk istismarı çok ciddi bir sorundur. Bunun 
eğitimle ya da ekonomiyle ilgisi de yoktur. Bölgedeki namus kavramı nedeniyle, yaşanan 
vakalar polise yansımıyor ve çocuk daha çok ıstırap çekiyor.  
İntiharların görülmeye başlandığı yaş 10 olup, 13-14 yaşlarda artmakta,16-18 yaşlarında pik 
yapmaktadır.  
 
Bölgede töre cinayetleri ile intihar vakaları kıyaslandığı zaman, intihar vakalarının töre 
cinayetlerinden 10 kat fazla olduğu görülmektedir. 
 
Göçün getirdiği sorunlar, yalnızlaşma, ailevi sorunlar, romantik ilişkiler intihar vakalarının 
temel nedenleridir. 
 
Ergen intiharlarında medyanın etkisi önemlidir. İntihar haberlerini gören ergen, aynısını 
yapma içgüdüsüyle hareket etmekte bu da ergen intiharlarını artırabilmektedir.  
 
İntihar vakaları, ölümlerin ilk 10 nedeni arasındadır. 15-24 yaş grubunda 5. önemli nedendir. 
Lise öğrencilerinde ise kazalardan sonra 2. veya 3. sıradadır. İstatistiklere göre Türkiye, 
intihar vakalarında 66. sıradadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmalarına göre, 2000’de tüm 
dünyada yaklaşık bir milyon kişi intihar etmiştir.  
 
Aşağıdaki tabloya göre, Diyarbakır’daki intihar vakaları bölge geneliyle kıyaslandığında 
yaklaşık ¼, yani Güneydoğu Bölgesindeki intiharların yaklaşık dörtte biri Diyarbakır’da vuku 
bulmaktadır. Bunu Türkiye geneli olarak ele almak gerekirse oran yaklaşık %2-2,5 civarıdır.  
Güneydoğu, Marmara ve Karadeniz’den sonra 3. sırada yer almaktadır.  
 

 

 

 
 
Çocukluk Travmaları 
Fiziksel ve cinsel istismara uğrama, anne-baba ihmali gibi travmatik yaşantılar 



Fiziksel temasın olduğu cinsel istismarlarda, depresyon, mutsuzluk, intihar düşüncesi ve 
planı, alkol ve sigara kullanımı, kavgacılık ve uygunsuz cinsel ilişkiye girme oranlarının 
yüksek olduğu gözlenmiştir 
 
Çocuk intihar girişimini tetikleyen en sık nedenler 
Romantik kız erkek arkadaşlık ilişkisindeki krizler, 
Anne babaların koyduğu kurallar için tartışma,  
Son zamanlarda olan parasal ya da adli sorunlardır. 
 
***  
ÇİM: Çocuk İzlem Merkezleri  
Birçok Bakanlığın birlikte yürüttüğü, 24 saat açık olan merkezlerdir. Diyarbakır ÇİM’e 
başvuran 51 çocuktan erkek olanların yaş ortalaması 10.6, kız olanların yaş ortalaması 
14.5’tir. Halkın namus anlayışı vakaların ortaya çıkmasını engellemektedir.  
Diyarbakır ÇİM, istenilen oranda başarılı çalışmaları ortaya koyamamaktadır, bunun da 
sebebi eleman eksikliğidir. Merkez 24 saat açık kalması gerekirken bu yüzden geceleri 
kapanmaktadır.  
 
*** 
İstismar mağduru çocuklara sunulan hizmetler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 
modellenmiştir. Çocuklar mahkeme, cumhuriyet savcılığı, 183 alo çocuk hattı, kamu kurum 
ve kuruluşları, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yönlendirilmektedir. Öncelikle Sağlık 
Bakanlığı koordinesinde yürütülen çocuk izlem merkezlerine getirilmekteler. Çocuk izlem 
merkezinin değerlendirmesi sonrası madde bağımlılığı alışkanlığı olanlar çocuk ergen ve 
madde bağımlılığı tedavi merkezine yönlendirilmektedir. Tedavi sonrası veya tedaviye 
ihtiyacı olmayanlardan ailesinin yanına dönmesinde engel bir durum yok ise öncelikle 
ailesinin yanına döndürülmektedir. Hakkında koruma ve bakım tedbiri kararı verilen çocuklar 
ise il/ilçe veya sosyal hizmet merkezi aracılığı ile uygun bir sosyal hizmet kuruluşuna 
yönlendirilmektedir. Rehabilitasyonu sağlanan çocuklar ise ya kendi ailesine ya da koruyucu 
ailesine kazandırılmaktadır.  
 
***  
Bu çalışmaya destek veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Diyarbakır Valiliğine, panel 
için bizimle işbirliği yapan Dicle Üniversitesine, tüm katılımcı ve konuşmacılara, emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.  
 
Güneydoğum Derneği  
 


